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II Γ Λ Ω Σ Σ Α  Τ Ω Ν  Ζ Ω . Ω Ν
Ούδείς αμφιβάλλει, οτι πολλά τών ζώων δύνανται 

μ*τ’άλλήλων νά συνεννοώνταιδιά φωνών, μάλιστα δέ δύ- 
ναταί τις νά εΐπτι, οτι ή γλώσσα αυτών είνε πολυ πλου- 
σιωτέρα καί μ ~λλον μεμορφωμένη παρ’ δσον συνήθως πι
στεύεται. Καί άλεθες μέν είνε, οτι αί φωναί αυτών είνε 
άναρθροι, εινε ομως και αναμφίβολον, οτι τα  ζώα δύναν- 
τα ι κάλλιστα να διακρίνωσι τάς άναρθρους ταύτας φωνάς, 
αΐτινες φαίνονται ήμΐν έντελώς ακατανόητοι καί συγ
κεχυμένα!. Κ α ίτο ι δέ τά  ζώα στερούνται γραμματι
κής καί συντακτικού, ουδέποτε σχεδόν παρανοοΰνται, 
άλλ’ έκφράζουσι τάς ιδέας αυτών λίαν εύλήπτως καί 
σαφώς.

Ή  γλώσσα δ’ αυτή χρησιμεύει εις τά  ζώα πρός 
* έκπλήρωσιν τών διαφόρων αυτών αναγκών, ών έκάστη 

εχει καί Ιδιαίτερον διακριτικόν σύμβολον γλωσσικόν. 
Τό είδος καί ό άριθμός τών συμβόλων τούτων, ή χρή- 
σις, ή διάταξις καί αί ποικίλαι αυτών μεταβολαί καί 
συνδέσεις άποτελοϋσι τό ούσιωδέστερον μέρος της γλώσ- 
σης τών ζώων, η τις εινε πηγη άνεςαντλήτων ερευνών 
του φυσιοδίφου. ’Ίσως τινές αύστηρώς κρίνοντες, άλλά 
καί άγνοοϋντες την φυσικήν ιστορίαν τών ζώων, δεν 
αποδέχονται την ΰπαρξιν τοιαύτης γλώσσης καί θεω- 
ρούσιν αύτην πλάσμα της φαντασίας τών φυσιοδιφών. 
Ά7.λ’ ή έπί τών κατοικίδιων μόνον ζώων ερευνά πείθει 
αμέσως καί τον άκρον Πυρρωνιστήν, ότι πράγματι, τά 
τ*λειότερα τουλάχιστον τών ζώων, συνεννοούνται μετ’ 
άλληλων διά ζώσης φωνής.

”Ας έζετάσωμεν π. χ . την έν τη αύλΫί ημών μετά

τών νεοσσών της περιδιαβάζουσαν άλεκτορίδα (κότταν). 
Μόλις αύτη εύρη τροφήν τινά ; διά τόνων ίδιαζόντων 
καλεϊ τά  τέκνα της, άτινα άκούοντα αύτην, την έννοοϋσι 
καί τρέχουσιν αμέσως πρός την μητέρα, ητις διά του 
ράμφους αυτής δεικνύει ή καί διαμελίζει τήν εύρεθεΐσαν 
τροφήν. Αυτό τοΰτο πράττει καί ό εύγενης αλέκτωρ, 
όταν εύρν; τροφήν τινα, διά τής αυτής φωνής καλών 
προς την τράπεζαν τάς συζύγους του. ’Άλλας όμως φω
νάς, έντελώς διαφόρους, έκπέμπει ό αλέκτωρ, άν Ι'δγ; εις 
την αύλην είσερχόμενον ξένον τινα κύνα, ή άκούση την 
φωνήν κρωζούσης άλεκτορίδος, ήν κρατεί ή οίκοδέποινα- 
πολλάκις μάλιστα φωνάζων τρέχει καί πρός βοήθειαν 
αυτής. Τί σημαίνουσιν αί λυπηραί έκεΐναι φωναί, δς έκ- 
βάλλει νεοσσός άπολέσας την μητέρα του ; δέν καλεϊ 
αυτήν ·, Τί σημαίνουσιν ή περίφοβος έκείνη κραυγή, ήν 
έκβάλλει ή Ινδιάνος, όταν βλέπ Λ, έν τώ οϋρανώ ώς μελα
νόν σηαεΐον ιπτάμενον άρπα/.τικόν τι ορνεον ·, Ιδου· 
μόλις τά  τέκνα αυτής ήκουσαν την κραυγήν ταύτην, 
αμέσως ρίπτονται κατά γής καί μένουσιν ακίνητα ώς 
νεκρά, όπως διαφύγωσι τό όςύ βλέμμα του λοστού τού
του. Μόλις δέ έξαφανισθή, είς τον ορίζοντα τό μέ- 
λαν έκεϊνο καί έπικίνδυνον σημεϊον όπερ ή προ
νοητική μήτηρ έγκαίρως διέκρινεν, έκβάλλει αύτη έτέ- 
οαν κραυγήν, κραυγήν χαράς, καί τότε τά  αγαπητά 
αύτής τέκνα χαίροντα πλησιάζουσι πρός την φιλόστορ- 
γον καί τρυφεράν των μητέρα. Λέν εινε τοΰτο γλώσσα ;

Μήπως διά τού διαφόρου αυτής νιαονρίβματος δέν 
έκφράζει ή γαλή τά  αισθήματά της ; δεν είνε γλώσσα 
αί παρακλητικαί έκεΐναι φωναί, δ ι’ ών ζητεί τροφήν, 
όταν τρώγωμεν ‘, δένεινε γλώσσα αι φωναι έκεΐναι, δι ων 
τό άρρεν ζητεί την έρωμένην του, ή δι’ ών έκφράζει την
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οργήν του πρός τόν αντεραστήν ; Καί τ ί  σημαίνουσιν αί 
γλυκεία ι έκεΐναι φωνχί, δι’ ών κκλεΐ άπό τοΰ υπερώου 
τό αΰξήσαν αύτής τέκνον, δπως κατέλθη καί γνο>ρί<7/-, 
τους κυρίους του ; Τί δέ πράττει όταν συλλάβη ποντι- 
κον τινα · κκλεΐ hi ίίΗαζόντων τόνων τά τέκνα τνις κκί 
αφίνει ένώπιον αυτών τήν λείαν τν,ς ζώσαν,δπως ταΰτα 
μετ’ αυτής παίξωσι καί έκμάθωσι τόν τρόπον τοΰ συλ- 
λαμβάνειν. Καί μετά πόσης ήδονής προσέχίΓείς τάς κι
νήσεις των, έίς τά  «αίγνιχ των, άφίνουσα ένίοτε φωνάς 
τρυφερωτάτας ! !

Ή  γλωσσά όμως τών κυνών, προκαλίΐ ετι μκλ- 
λον τόν θαυμασμόν μας, διότι είνε ή σημκντικωτάτη 
■πασών, χάριν τής οποίας χυνικός τις φιλόλογος ήδύ- 
νατο νά συντάξν) ολόκληρον λεξικόν. Τίς δύνατα-t νά 
μείν/ι άνκίσθητος πρός τάς φωνάς, άς εκβάλλει, καί τήν 
χαράν ήν δεικνύει ό πιστός κύων, δταν βλέπν) έπανερ- 
χόμενον τόν κύριόν του ; Δεν εινε δ! διάφοροι πρός τάς 
φωνάς ταύτας οί τόνοι έκεΐνοι, ους εκβάλλει τήν νύκτα> 
δταν ξένον ή κλέπτην άκούν) παρά τήν θύραν μ α ς ; Ά λλά  
μήπως καί ό θηρευτικός κύων διάτων κινήσεων τής οΰ- 
ρκς του καί τών υλακών του δεν ζητή νκ συνεννοηθή μετά 
τοΰ κυρίου του ·,

Τί δε σημαίνουσιν αί πένθιμοι έκεΐναι φωναί τής 
άγελάδος, ής τό τέκνον έσφάγη ·, δέν καλεϊ αύτό ή δυς- 
τ υ χ ή ς ;

Ό  κύριος Δ. είχεν αίγα, ήτις τό παρελθόν έ'τος 
ετεκε χαριέστατον έρίφιον. Πόσον ήτο ευτυχής ή τρυφερά 
του μήτηρ, βλέπουσα σκιρτών καί παΐζον τό προσφιλές 
της τέκνον ! τισθάνετο βεβαίως τήν αυτήν ηδονήν, ήν 
αισθάνεται πάσα μήτηρ ! Ά λ λ ά  χάριν τοΰ γάλακτος 
έσφάγη τό ατυχές έρίφιον καί κατεβροχθίσθη- ή δυστυ
χής δμως μήτηρ έπί πολλάς ήμέρας ήτο απαρηγόρη
τος- τό άνεζήτει πανταχοΰ, τό έκάλει, τό έζήτει δα- 
κρύουσα άπό τόν αγαθόν κύριόν της, δστις καί μετε- 
νόησε διά τόν φόνον τοΰτον. Βεβαίως ή λύπη αυτής 
ήτο οδυνηρά, άλλ’ έπί τέλους έλησμόνησε τό τέ
κνον της, δπως καί ό άνθρωπος λησμονη τάςπροσφιλε- 
στάτας αΰτώ υπάρξεις. Δέν ήτο γλώσσα αί φωναί 
της αύται ;

Ουτω ήδυνάμεθα διά πλείστων άλλων παραδειγ
μάτων νά καταδείξωμεν, δτι τά  ζώα, τουλάχιστον 
τά  τελειότερα, εχουσι γλώσσαν, άριστα έκπληροΰσαν 
τάς άνάγκας αυτών, άλλ’ ήθέλαμεν μακρηγορήσει, καί 
διά τοΰτο περιοριζόμεθα εν μόνον ετι ν’ άναφερωμεν, 
δπερ δυνάμεθα νά ’ίδωμεν άνά πκν £τος, άν είσέλθωμεν 
είς χλοερόν τι δάσος, έν τώ όποίωή άναγεννωμένη φύσις 
τελεί τό μυστήριον τής διαιωνίσεως τών ένοργάνων 
όντων. ’Ιδού δύω σπίνοι- καθήμενοι οΰτοι έπί τών κλά
δων δένδρου τίνος ζωηράν £χουσιν ομιλίαν, έν ή γλυκείς 
άκούονται τόνοι- εινε έρωτευμένοι καί έκφράζόυσι πρός 
άλλήλους τούς πόθους των, τόν εοωτά των ! έπί τέ
λους άσπάζονται άλλήλους καί ή φύσις έτελεσε τό μυ
στήριόν της ! άπό τής στιγμής ταύτης εινε αχώριστοι

καί όμοΰ κτίζουσι τήν φωλεάν των, έν τή οποία μετά 
μεγίστης φιλοστοργίας καί π  ρ ο ν ο η τ  ι κ ό τ  η τ  ο ς έναποθέ- 
τουσι τον κ.αρι?δν τών έρώτων των. Τό άρρεν παραμένει 
παρά τή μ η τ ί ΐ  καί διά τών δικφόρων αΰτοΰ θωπευ- 
μάτων ftpοσπκΦεΐ ν’ άνκκουφίση τήν έπί τών ώών έπι- 
καθημενην σύζυγόν του, άχρις οΰ έξελθωσιν οί νεοσσοί. 
Π /τηρ  καί μήτηρ τότε εναλλάξ άνάζητοΰσι τήν τροφήν.

Δέν είνε, λοιπόν, γλώσσα αί φωναί έκεΐναι τών
νεοσσών, δι’ ών ζητουσι την τροφήν των, άλλά και
συγχρόνως δέν είνε πάντα ταΰτα διδάγματα βελτιοΰντα 
καί άγα.θύνοντα τήν καρδίαν τοΰ ανθρώπου καί άνυ— 
ψοΰντα τό πνεΰμα μέχρι τοΰ Πλάστου-̂ Κ κ ί  όμως ή 
ζωολογία έχϋιώχετ ι άπ'ο των ΰχολεϊωγ ώς μη παιδα
γωγική και ή φυΰιογνωβία έν γένέι περιφρονεΐται,. 
άλλά .
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κατα μετάφρα.βιν 

Α λέξανδρου Δ. Β αλβιι

- χ  . / τ — .(Συνεχίΐα ex του προηγουμένου φυλλου).

Καί κατά πρώτον λέγομεν δτι ή Ουγκριτιχη άνα~ 
τομία  διδάσκει δτι υπάρχει ταΰτότης κατασκευής τοΰ 
άνθρωπίνου σώματος μετά τοΰ σώματος τών άνωτέρων 
ζώων. Σήμερον πάντες γινώσκομεν τοΰτο. Οΰδείς ύπάρ- 
χει ό μη ίδών κατά φύσιν ή έν άντιτύποις ε ΐτ’ έν τοΐς 
μουσείοις εί'τ’ έν ταΐς συλλογαΐς εί'τε άπλώς καί έν 
αΰτοΐς τοΐς σφαγείοις καί τοΐς όμοίοις κκταστήμασι 
ζώα έκδεδαρμένα, βοΰς, μόσχους, πρόβατα, χοίρους, 
δορκάδας, καί, χωρίς νά εινε κατ’ άνάγκην πρός τοΰτο 
μέγας παρατηρητής, δέν δύναται νά μή παρετήρησε τήν 
αναλογίαν τήν ύπάρχουσαν έν τη θέσει τών κυρίων 
οργάνων τοΰ σώματος τούτων πρός τήν τών οργάνων 
τοΰ άνθρωπίνου σώματος. Τό πρώτον τοΰτο βλέμμα, 
έκτεινόμενον ολίγον τι μακρότερον, καθοδηγεί εις τά  
στοιχεία τής ανατομικής σπουδής καί ό προχωρών μέ
χρι τής ειδικής έξετάσεως τών οργάνων, δηλαδή τοΰ 
εγκεφάλου, τής καρδίας, τών πνευμόνων, τών μελών, τής 
κεφαλής, τών όδόντων, τών οφθαλμών, τών ώτων, τών 
χειρών καί τών άλλων, ομολογεί άμέσως δτι κατά πά
σας τάς λεπτομερείας τό ήμέτερον σώμα κατεσκευάσθη 
κκθ’ ολοκληρίαν κατά τόν αΰτόν τύπον καί τό σώμα 
τών άνωτέρων μαστοφόρων. Έάν προχωρήσωμεν μακρό
τερον είς τήν έξετασιν, καί ζητήσωμεν μεταξύ τών 
άνωτέρων τούτων μαστοφόρων τίνά είσιν έκεΐνα, ών ό
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ανατομικός καί φυσιολογικός οργανισμός πκρέχει τήν 
μείζονα πρός τόν ήμέτερον ομοιότητα, δέν βραδύνομεν 
νά όμολογήσωμεν δτι ταΰτα  είνε οί πίδηχοι.  Τοΰτο είν3 
γεγονός, δπερ οΰδεμία αισθήματος άντίρρ,ησις δύναται 
■νά καταστοέψτί. Ά λ λ ’ έκ τούτου Ιπεται άρά γε δτι ή 
•προσέγγισις αύτη έξαρκεΐ ίν’ άποδείξη τήν έκ τοΰ π ι-  
Φ.ήκου καταγωγήν ήμών -, Βεβαίως οΰχί. Κκί έπειτκ 
άπρεπε κατά πρώτον νά έξετάσωμεν εις τινα πί&ηχον 
Ιύναταί τις νά προσενέγκνι τήν δάφνην. Ά λλά  μη προ- 
βαίνωμεν ουτω ταχέως. Ά λ λ ’ ωσαύτως μή κλείωμεν διά 
τούτο τούς οφθαλμούς. Τό ήμέτερον σώμα κατεσκευάσθη 
ώς το τών άνωτέρων ζώων. Ά ν  ό άνθρωπος ήτο τό 
άμεσον άντικείμενον ειδικής δημιουργίας ξένης πρός τήν 
τών άλλων ζώντών ειδών, ή οργανική αΰτη όμοιότης 
οΰδένα θά είχε λόγον ύπάρξεως. Ή  όμοιότης αΰτη θά 
ητο μάλιστα αλλόκοτος, ανεξήγητος καί ταπεινωτική, 
ιδίως δέ ανεξήγητος, άν ό άνθρωπος έδημιουργεΐτο έν 
τή καταστάσει άγγελικής τελειότητος" τοΰναντίον έξη-

γεΐται πάντη φυσικώς, έάν άνήκωμεν είς τό δένδρον τής
επιγείου ζωής.

Έ άν συγκρίνωμεν πρός τό άνθρώπινον σκελετόν τό 
σκελετόν τών πιθήκων τών εγγυτέρων πρός τόν άνθρωπον 
διά τοΰ οργανισμού των, εχομεν πρό οφθαλμών τό έπό- 
μενον σχήμα, δπερ ίκκνώς σημαντικόν εινε καθ’ έαυτό. 
Δέν δύναταίτις  ν’ άρνηθή δτι ή όμοιότης τών σκελετών 
τούτων είνε μεγάλη. Τό καθόλου ανάστημα, αί πλευ- 
ραί, αί κνήμαι, οί βραχίονες ή σπονδυλική στήλη, ή 
κεφαλή καταλείπουσιν έντύπωσιν όμοιότητος ίκανώς 
πραγματικήν. Αί διαφοραί τών λεπτομερειών είσι κα
τάδηλοι. Τό κρανίον τών πιθήκων είνε κτηνώδες, οί 
βρκχίονες πολύ μακροί καί ιδίως τό άνθρώπινον ανά
στημα, εΰθύγραμμον δν καί κάθετον, φέρει τόν τύπον 
εΰγενείας, ής δέν δύνανται νά έ'χωσιν άξίωσιν τά  χ ΐ ΐ χ  
ζώα. Ά λλά  δέν διαβλέπει τις ώσεί βαθμιαίαν άνάβασιν 
άπό τοΰ ζίοϊκού σκελετού πρός τήν άνθρωπίνην εΰγέ-

νειαν j Συγκρίνατε σκελετόν τετράποδος, κυνός, 'ίππου 
ή λέοντος πρός τόν τοΰ οΰραγγοτάγγου, καί θά έννοή- 
σητε δτι υπάρχει μείζων άπόστασις τοΰ ίππου ή τοΰ 
λέοντος καί τοΰ πιθήκου άπ’ άλλήλων ή τοΰ πιθήκου 
άπό τοΰ ανθρώπου. Έ ν τούτοις ό λέων δύναται νά 
θεωρηθή ώς τι τών ύπερτέρων ζώων- τό δέ-πρόσωπον 
αΰτοΰ τό βλέμμα, ή ΰπερηφανία, ή θέα, καθ’ έαυτά 
λαμβανόμενα, δέν έ'χουσί τ ι  σχεδόν άνθρώπινον -,

Έ άν άπό τοΰ σκελετού προχωρήσωμεν περαιτέρω 
καί θεωρήσωμεν τό σύνολον τοΰ σωματικού όργανισμοΰ- 
έάν, προβαίνοντες ετι μικρόν τ ι  πλειότερον, παρατηρή- 
σωμεν τόν πνευματικόν οργανισμόν, τήν ζωήν καί τά 
ήθη τών πιθήκων, τήν ομοιότητα μετά τών ανθρώπων 
καί ιδίως μετά τών κατωτέρων φυλών, θά όμολογήσω
μεν τήν αλήθειαν τοΰ πράγματος καθαρώς καί άριδη-

λότερον. Άναμφιβόλως μάλλον κατά τάς άτελείας 
όμοιάζουσι πρός ημάς, άλλ’ δμως οΰτε λεπτότητος στε
ρούνται οΰτε πνεύματος.

* ¥

Αί σχέσεις αί κκθαρώς φυσικαί άπεδείχθησαν διά 
τών άναλογιών τοΰ σκελετού καί διά τών διδαγμάτων 
τής βυγκριτικής ανατομίας. Τά διδάγματα δέ ταΰτα 
κατά τινας έπόψεις φκίνονται ήμΐν ετι σπουδαιότερα. 
Ή  άν&ρωπίνη ψυχή βα&μηδ'ον εβχηματίβ&η ώς το 
ΰώμα.

Ή  διπλή αΰτη φυσική καί ήθική άνάβασις άπό 
τοΰ ζωϊκοΰ είδους πρός τό άνθρώπινον υπήρξε σχετική 
πρός τήν άνάπτυξιν τοΰ έγκεφάλου. Έν τούτψ δέ δια- 
γινώσκομεν ώσαύτως γεγονός ύψίστης σπουδαιότητος. 
Οί βαϋροι, οι δεινόβαυροι, tit τετράποδα, καί τά  μα-
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βτοφόρα τής foin^oj'svotjg περιόδου  εινε πάντα άξιω- 
σημείωτα διά την σμικρότητα τοΰ έγκεφάλου αύτών. 
Τό δργανον τοΰτο της διανοίας αύξάνεται κατά τούς 
rptroyivfiff χρόνους, ϊνα φθάσγι βαθμηδόν μέχρι τοΰ έγ
κεφάλου τών άνωτέρων πιθήκων. Ό  νόμος εΐνε γενικός, 
άν κκί ύπάρχωσι διάφοροι έξαιρεσεις παρά τισιν είδεσι 
πτηνών, παρά τοΐς μυσί κ. τ. λ . ,  άλλ’ ή αύξησις εινε 
άξιοσημείωτος έν τώ συνόλω τής άναπτύξεως τοΰ ζωϊ- 
κοΰ βασιλείου. Ό  βαθμός τής διανοίας δεν είνε πάν
τοτε έν σχέσει πρός τόν ογκον καί τό βάρος τοΰ εγκε
φάλου' θά ί'δωμεν άμέσως δτι ή σχέσις αύτη υπάρχει 
μάλλον πρός τόν αριθμόν καί την βαθύτητα τών εγκε
φαλικών γ ύ ρ ω ν  έν τούτοις, έπειδη ό εγκέφαλος εινε 
τό δργανον τής διανοίας κατανοεί τις δτι ή άνάπτυξις 
τής διανοίας έγένετο σχετικώς πρός την αδζησιν τοΰ 
οργάνου.

*
* ¥

Τό βάρος τοΰ εγκεφάλου εινε κατά μέσον δρον 
1485 γράμμα ώς πρός τόν Εύρωπαϊον άνδρα καί 1262 
ώς πρός την ομόφυλον γυναίκα. Ό  λόγος εινε περί 
μέσων αναστημάτων ώσαύτως. Έπειδη δέ ό δγκος καί 
τό βάρος τοΰ έγκεφάλου είνε φυσικώς έν a y i<jti πρός τό 
ανάστημα ολοκλήρου τοΰ σώματος, τό απόλυτον βάρος 
δέν οφείλει ποτέ νά θεωρηθή άνεξαρτήτως άπό τοΰ 
άναστήματος τοΰ σώματος, είς δ άνήκει. Ή  διαφορά 
τοΰ βάρους τοΰ άνδρικοΰ έγκεφάλου άπό τοΰ γυναι
κείου έχει πρό πάντων αιτίαν την αύτην διαφοράν τοΰ 
βάρους τοΰ άνδοός άπό τοΰ τής γυναικός.

Ό  Ευρωπαίος άνήρ έχει βάρος κατά μέσον δρον 
70 χιλιόγραμμων καί ή γυνή 65· τό μέσον άνάστηαα 
τού Ευρωπαίου εινε 1,65μ·, καί τό τής γυναικός 1, 
53|·<··, τό άνάστημα τής γυναικός εινε πρός τό τοΰ άν- 
δρος ως 93 προς 100 το (5έ βαοος τών έγκεφάλων ώς 
85 πρός 100. Φυλαττομένης άρκ πχσης άναλογίας, ό 
γυναικείος έγκέφχλος εινε πράγματι ολίγον τ ι  έλχφρό- 
τερος τοΰ άνδρικοΰ.

Ό  έγκέφαλος αύξάνεται, ύπαρχούσης άλλως ίσό- 
τητος πασών τών περιστάσεων, διά τής έργασίας κκί 
τής ένεργητικότητος, ών εινε ή έδρα. Τό βάρος αύτοΰ, 
δπερ άρτίως ειδομεν ίσον πρός 1485 γράμμα ώς πρός 
τόν έφηβον Εύρωπαϊον άνδρα ποικίλλει άπό δισ/ιλίων 
γραμμών μέχρι χιλίων. Εύρέθησαν μέν καί εγκέφαλοι 
ανώτεροι καί κατώτεροι των δυο τούτων ορίων, 
άλλά προεκειτο άναμφιβόλως περί παθολογικών πε
ριπτώσεων.

Βλεπομεν δτι παρά τώ Εύρωπαίω τό βάρος τοΰ 
έγκεφάλου είνε περίπου τό πεντηκοστόν τοΰ όλικοΰ βά
ρους τοΰ σώματος έν κανονική καταστάσει (οΰτε πο- 
λυσάρκου οΰτε λιποσάρκου).

Τό βάρος τοΰτο έλαττοΰται, έφ’ δσον κκτερχόμεθα 
έν τή πνευματική τάζει, ώς δεικνύουσι τά έπόμενα 
μέτρα.

Σχέσις πρό; 
τό βάρος τοΰ 

Γράμμα. σώματος

Μέσον βάρος εγκεφάλου τοΰ Ευρωπαίου άνδρός 1405.. -JL-

” ” » τοΰ ες εύρωπαϊκοΰ καί

αιθίοπικοΰαίματος μικτογενοΰς 1334..

Μέσον βάρος εγκεφάλου τοΰ Αίθίοπος 1300..  —
55

Βάρος εγκεφάλων τινων Αύστραλιωτικών 1000..

Γοριλλών · 475 ..

1
Το 
ι

Ϊ4ίΓ
Τών διάφορων τούτων οντων έχόντων σχεδόν τό 

αύτό άνάστημα καί τό αύτό βάρος, αί άναλογίαι εινε 
σχεδόν έκεΐναι, ά; άνεγράψαμεν έν τή δεύτερα στήλν). 
Αί άναλογίαι δ’ αύται έλαττοΰνται, δταν έξετάζη τις 
άλλα μαστοφόρα, έλέφαντας, κύνας, 'ίππους, λέοντας, 
τίγρεις, βοΰς· άναγράφομεν δέ τινας τών σχέσεων τούτων.

Σχέσις πρός τό Βάρος 
του σώαατος

Κννες . 

Έ λιφαντες  . 

"Ιπποι . 

Βόες

1
212

1
..........................  300

1
633

1
700

("Επεται συνέχεια).

H ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΝΙΙΚΡΟΡΓΑΝΙΣΜΩΗ
ΕΝ ΤΩ, ΝΕΚΡΩ ι Σ Ω Μ Α Τ Ι

[Zeitschrift ftir H ygiene, 1889 Bel VII, S. 1 
N aturw issenschaftliche Rundschau 1889 N° 

49. S .631]

Γνωσθέντος, δτι σειρά ολόκληρος νόσων τοΰ ζωϊκοΰ 
σώματος προέρχεται έκ τής μιάνσεως, ήν έπιφέρουσι 
μικροργανισμοί τινες, τό ζήτημα περί τής τύχης τών 
νοσοποιών τούτων, άποθνήσκοντος τοΰ ξενίζοντας 
αυτούς ζώου, έθεωρήθη λίαν σπουδαΐον. Οί οργανισμοί 
ούτοι ζώσι καί άναπτύσσονται περαιτέρω έν τώ π τώ α α τ ιι Γ · *

καθιστάμενοι έκ τών τόπων τής ταφής καί σήψεως νέα 
έστία μολυσμοΰ, ή τά  παθογόνα μικρότατα δντα κα- 
ταστρέφονται ώσαύτως μετά τής σήψεως τοΰ ξενίζοντας 
αύτά ζώου καί ύπό ποιας περιστάσεις ; Περί τοΰ σπου
δαίου τούτου ύπό ύγιεινήν εποψιν ζητήματος, έκτος 
ολίγων πειραμάτων γενομένων ύπό τών P asteur καί 
K och περί τής τύχης τοΰ βακτηριδίου τοΰ άνθρακος, 
ύπήρχον μόνον άντιφατικαί τινες όπωςδήποτε πληροφο- 
ρίαι περί τοΰ έπιβλαβοΰς χαρακτήρος τοΰ άέρος καί τοΰ 
φρεατίου ύδατος έν τοΐς νεκροταφείοις καί τοΐς πέριξ 
αύτών. "Οθεν ό Ε. V. Esmarclc άνέλαβε συστηματικήν
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έρευναν τοΰ ζητήματος, ήτις, καίτοι χρήζουσα περαι
τέρω διεξαγωγής, παρέσγεν δμως ήδη σπουδαία θετικά 
αποτελέσματα.

Τά πειράματα έγένοντο ώς έπί τό -πλεΐστον έπι
αυών, έν μέρει δέ καί έπί ινδικών χοιριδίων ή κονίκλων. 
Ταΰτα έθανατώθησαν διά σειράς λοιμικών νόσων κκί τά 
ύπό τών παθογόνων μικροργανισμών διαπεπερασμένα 
π τώ μχτκ  έξετέθησκν είς σήψιν καί άποσύνθεσιν ύπό 
λίαν διαφόρους πειραματικάς συνθήκας προσομοίας 
δσον οίόν τε πρός τάς έν τη φύσει. Κατά τάς διάφο
ρους έποχάς τών δράσεων αύτών έλήφθησανέκ τών πτω - 
υ.άτων μικρά τεμάχια πρός δοκιμήν καί έξηλεγχθη 
διά τε τοΰ μικροσκοπίου καί διά δοκιμών καλλιεργείας 
καί έμβολισμών έπί ύγιών ζώων ή παρουσία καί το 
βιώσιμον τών πζθογόνων μικροργανισμών. Έπειδη δια 
τής σήψεως άνεπτύνθη καί έπολλαπλασιάσθη αφθονως 
έν τώ πτώματι απειρία άλλων οργανισμών, έκ τών 
τριών έφαρμοσθέντων πάντοτε δοκιμαστικών μέσων, η 
δι’ εμβολισμού δοκιμή ήτο ή μάλλον ασφαλής και 
πολλάκις ή μόνη κΰρος έχουσα. 'Ένεκα τούτου ό αριθ
μός τών παθογόνων οργανισμών, τών δυναμένων νά χρη- 
σιμεύσωσιν έν ταϊς δοκιμαΐς, περιωρίσθη είς έκείνας 
μόνον τάς περιστάσεις, καθ’ άς δι’ έμβολισμοΰ έλαχί- 
στων ποσοτήτων ήδύνατο τό ζώον έν βραχυτάτφ χρόνω 
καί αετά βεβαιότητος νά προσβληθνί ύπό νόσου. Ούτω 
έξητάσθησαν ύπό τοΰ κ. Esmarclc τά  βακτηρίδια τής 
σηψαιμίας τών μυών, τά  τοΰ έρυσιπελατος τών χοί
ρων, τά  τοΰ άνθρακος, τά  σπέρματα τοΰ άνθρακος, τά 
μικρόβια τής χολέρας τών ορνίθων, τοΰ κακοήθους οιδή
ματος, τής φυματιώσεως, τοΰ τετάνου, τής άσιατι- 
κής χολέρας καί τοΰ τύφου. Αί δοκιμαί μετά τών τεσ
σάρων τελευταίων βακτηριδίων, τών καί σπουδαιοτά- 
των έννοεΐται διά την πρακτικήν ύγιεινήν τοΰ άνθρώ- 
που, έξετελέσθησαν έν λίαν περιωρισμένω βαθμώ, διότι 
τά  βακτηρίδια ταΰτα δι’ επιμελούς καλλιεργείας βρα
δύτατα άναπτύσσονται, ή δέν εύδοκιμοΰσιν οί διά μι
κρών δόσεων έμβολισμοί έπί ζώων. 'Ώστε ώς πρός ταΰτα 
αί δοκιμαί εινε άτελεΐς καί δέον νά συμπληρωθώσι δι’ 
έκτενέστέρας σειράς έτέρων τοιούτων.

Τό γενικόν αποτέλεσμα τών δοκιμών μετά τών 
προειρημένων βακτηριδίων, είς ών την περιγραφήν δέν 
δυνάμεθα νά είσέλθωμεν ένταΰθκ, ήτο, « δτι έπί τών 
πλείστων τών παθογόνων βακτηριδίων, καί λίαν πιθανώς 
έπί δλων τών ομοίως ώργανωμένων νοσοποιών οντων, 
μετά τόν θάνατον τοΰ ξενίζοντας αύτά ζώου, παύει 
μετ’ ού- πολύ ή περαιτέρω άνάπτυξις αύτών, καί οτι 
έπομένως σχεδόν κατά κανόνα έπέρχεται κατόπιν κατα
στροφή αύτών. Αύτη δέ έπέρχεται ταχύτερον δταν 
παρέχωνται αί πρός άνάπτυξιν ταχυτέρας καί ζωηρο- 
τέρας σήψεως συνθήκαι, ώς τοΰτο συμβαίνει έν ύψηλνί 
θερμοκρασία, ή δταν τά  πτώ ματα  κεΐνται έντός τοΰ 
ϋδατος. Παρακωλυομένης δέ τής σήψεως διά ταπεινής 
θερμοκρασίας τοΰ περιβάλλοντος άέρος, ώς έν έρμαρίψ

περιέχοντι πάγον, ή καί κ α τ ’ αύτό τό θέρος έν βαθυ- 
τέροις στρώμασι τοΰ εδάφους, τότε διατηρείται δηλη
τηριώδης έπί μακρότερον χρόνον ό παθογόνος μικρορ- 
γανισμός * . Σπέρματα άνθρακος παρέμειναν έτι δηλη
τηριώδη ι/,ετά τελείαν άποσύνθεσιν τοΰ ξενίζοντο: αύτά‘ν i
ζώου, έν ώ τά  βακτηρίδια τοΰ άνθρακος είχον πρό 
πολλού καταστραφή,.

Έν τα ϊς πλείσταις τών περιπτώσεων ή καταστροφή 
τών ειδικών βακτηριδίων δέον νά θεωρηθνί ώς άποπνιγ'- 
μός καί οίονεί κατακλυσμός αύτών ύπό τών ταχύτερον 
καί ίσχυρότερον αύξανομένων βακτηριδίων τής σήψεως. 
"Οτι τοΰτο δμως δέν συμβαίνει πάντοτε άποδεικνύει ό 
κ. Esm arck διά δοκιμών, καθ’ άς είδεν έντός τεθνεώ- 
των οργάνων (ήπατος) μετά μακρόν χρόνον βακτηρίδια 
άνθρακος καί άνευ έμφανίσεως βακτηριδίων σήψεώς ή 
άλλων τοιούτων. Σ. Π. Γ.

Σ Τ  Α Τ I  Σ Τ  I Κ Η
TQN ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑι ΤΩ 1889 

ΕΠ Ι ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΕΙΣΜ Ω

υ π ο  Κ. Μ μ τ ϊ 0 π ο υ λ ο υ

4/16  Ίανουαρώυ.  Έν Σπάρτη τής Πιβιδίας  τή 12 
ώρα τής νυκτός είς κραδασμός καί έτερος τή 2 ώρ^ τής 
πρωίας τής 5/17 Ίαν. Οί δύο ούτοι κραδασμοί κατέρρι- 
ψαν 300 οικοδομάς, τάς δ’ έπιλοίπους κατέστησαν έτοι- 
μορρόπους· 3 έφονεύθησαν καί ικανοί έπληγώθησαν. Πρό 
τοΰ κακού τούτου έπί 8 ημέρας έσείοντο τά  μέρη έ- 
κεΐνα π. χ .  τό Ούσάκιον, τό Καραχισάρ.

10/22 Ίανουαρ.  Έ ν 'Α&ήναις  δύω κραδασμοί' 
ό πρώτος έγένετο τή 5 1/4 τής πρωίας καί ό δεύτερος 
τ·(ί 6 1/4, δστις ητο καί ισχυρότερος, άφυπνίσας τούς 
κατοίκους, σφοδρότερος δέ έν Πειραιεϊ. ’Αμφότεροι είχον 
διεύθυνσιν έκ δύσμών πρός άνατολάς.

12/24 Ίανουαρ.  Περί την 1 ώραν καί 30 λεπτά 
π. μ. έγένετο σεισμός έν ’Αθήναις καί Ιίειραιεΐ την 
αύτην έχων διεύθυνσιν, βλάψας τόν ναόν τοΰ Ααφνΐου.

16/28 Φεβρουάριου.  Έ ν Κανινά τοΰ Α ίγιου  τη 
9/ι ώρά μ. μ. οί κάτοικοι γ,σθάνθησαν κλονισμόν τοΰ 
έδάφους καί μετά μίαν ώραν ήκουσαν βρόμον ύποχθό- 
νιος. Αί οίκίαι αί πρός βορράν κείμεναι κατεχώσθησαν 
ύπό χωμάτων κατολισθησάντων εκ τίνος ύπερκειμένου 
λόφου, αί δέ έπίλοιποι διερράγησαν. Ε γγύ ς  τού χωρίου 
έρράγη τό έδαφος, σχηματισθέντος μεγάλου ρήγματος.

19 Φεβρ. 3 Μαρτ. Έ ν Πάτραις περί την πρωίαν 
σεισμός σφοδρός, ολίγον διαρκέσας.

20 Φεβρ. 4 Μαρτ. Έ ν Σνρω  άνευ βλάβης τινός.
I — 5, (13— 17) Μαρτίου.  ’Αορίστως άναφέρεται

(«Έφημερίς» 6ης Μαρτίου 1889), δτι ' ^ ’’Ανδρω  έγί- 
νοντο κατά την έποχην ταύτην σεισμοί άνευ μεγάλης 
έντάσεως. Οί σεισμοί οΰτοι δέν έγένοντο έν ’Αθήναις 
αισθητοί.
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21 Μαρτίου  (3 Ά π ρ ιλ . ) .  Έ ν Ζακύνθω  τή 9·/| ώρα 
τής έσπέρας σεισμός. Αί δονήσεις κκτά διαλείμματα 
έξηκολούθησκν καί τή 22 Μαρτίου.

22 Μαρτίου (4 Ά π ρ ιλ . ) .  Έ ν ’Αθήναις σεισμοί τή 
9υ) ώρκ καί 46 πρώτα λεπτά μ. μ. μετά τίνος έντά- 
σεως, περί τά 5 δευτερόλεπτά δικρκέσκς" είχε διεύθυν- 
σιν έκ τών ΝΑ. προς τά ΒΑ.

23 Μαρτίου  (5  Ά π ρ ιλ . )  Έ ν ’Αθήναις περί τήν 4 
1/4 τής πρωίας σεισμός βραχυχρόνιος, τήν αΰτήν έχων 
διεύθυνσιν.

Τ ίλη Α π ρ ίλ ιο ν .  Έ ν Ζακύνθω  περί τά τέλη τοϋ 
{Ληνός τούτου πολλοί σεισμοί έγενοντο, τή 30 f, δε Μαίου 
έγενοντο έν τη νήσω τρεις κραδασμοί, οΰς δεν γ,σθάν- 
θησαν αί παρακείμεναι πόλεις της Πελοποννήσου.

12/24 ./ίΰ^ονδτου. Έ ν Πάτραις σεισα-ος Ισχυρός 
περί την 3 ώραν καί 1/4 μ. p..

13/25 Λύγονβτον. Μέγας έν Πάτραις, Αίτω-  
λικω χα'ι Ά γρ ιν ίω  σεισμός', οστις (ραίνεται δτι είχε τό 
έπίκεντρον αΰτοΰ κατά τήν εί'σοδον τοΰ Κορινθιακού 
κόλπου. Τοΰτον ήσθάνθην ευρισκόμενος έν Φαλήρω τή 
9νι ώρα καί 13 πρώτα λεπτά τής εσπέρας· είχε διεύ- 
θυνσιν έκ δυσμών πρός άνατολάς καί διήρκεσε περί τά 
15 δε υτερόλεπτα, ώς έγώ άντελήφθην. Έν Πάτραις δέ, 
έ'νθα ή διεύθυνσις ήτο έκ βορρά πρός νότον (κατά τόν 
κύριον Κορύλλον), πολλαί οίκίαι σπουδαίως έβλάβησαν 
έπληγώθη δέ καί γυνή τις. Κατά τόν σεισμόν τοΰ
τον έσείσθη σχεδόν άπασα ή Ε λλάς, ήτοι άπό Καλκ- 
μών ά'χρι Λαρίσσης καί πέραν.

Κατά τήν έκθεσιν τοΰ νομάρχου Αίτωλοακαονα- 
νίας πολλαί πόλεις καί χωρία τοΰ νομού έ'παθον. ’Ολί
γον πρό τοΰ σεισμού ήκούσθη υπόγειος βρόμος, οστις 
προηγείτο πάντοτε καί τών ακολούθως έπισυμβάντων 
κραδασμών. Τό Αίτωλικόν έκάλυψεν ομίχλη, έν Ά γρ ι
νίω δέ έσχηματίσθησαν χοανοειδεϊς όπαί έπί γραμμής 
150 μέτρων μήκους. Έ ν Αίτωλικώ 97 οίκίαι επαθον 
σπουδαίως, σοβαράς δέ βλάβας έ'παθον καί τά  χωρία 
Αοκίμιον καί Σπολαΐτη.  Ή  έν τώ δήμω Σικυώνος υ.ονή 
Αηχόβης τοσαύτην έ'παθε βλάβην, ώστε οί μοναχοί 
ήναγκάσθησαν νά διανυκτερεύσωσιν έν ύπαίθρω.

Τοΰ σεισμοΰ τούτου δυστυχώς ούδεαία έπιστημο- 
νική έγένετο μελέτη, μόνον δέ ό έν Πάτραις ιατρός κ. 
Κορύλλος έδωκε τάς άκριβεστέρας πληροφορίας. Τοΰ 
σεισμού τούτου τό έπίκεντρον κεΐται έπί τοΰ αΰτοΰ 
σεισμογόνου ρήγματος τοΰ φλοιού τής γης, δπερ διήκει 
παραλλήλως πρός τάς βόρειας άκτάς τής Πελοποννή
σου. Περί τής βαθύτητος δε, έν τή όποία εδρεύει τό κέν- 
τρον τοΰ σεισμού τούτου, οΰδέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν, 
διότι έλλείπουσι τά άπαιτούμενα πρός τοΰτο στοιχεία.

24 Αύγουστου  (5 Σεπτεμβρίου).  Περί ώραν 8ην 
1/4 τής εσπέρας έγένετο σεισμός έν Μεσολογγίω, Αί
τωλικώ καί Άγρινίω μετά προηγηθέντος υποχθονίου 
βρόμου άνευ τινός απευκταίου. Κατά πάσαν πιθανό
τητα  θά έγένετο καί έν Πάτραις.

3/15 Σεπτεμβρίου.  Έν ’Αθήναις σεισμοί περί τήν 
4 1/2 ώραν καί 5 1/4 τής πρωίας ασθενείς. Τόν πρώ
των τών συντιναγμών τούτων -ίισθάνθησαν καί έν ταϊς 
Έπαρχίαις· έν Κορίνθω δέ διήρκεσεν ούτος περί τά 20 
δευτερόλεπτα, γενόμενος περί τό τέλος έντατικώτε- 
ρος. Τήν αΰτήν ημέραν περί τήν 11 1/2 ώραν τής νυ- 
κτός ήσθάνθησκν έν Κορίνθω έ'τερον κραδασμόν.

19 Όχτωβ.  (10 Νοεμβ.)  Σεισμός έν Χίω καί Σμύρνή  
τή 3 ώρα μ. μ. οΰτινος προηγήθη υποχθόνιος βρόμος.

13/25 ’Οκτωβρίου. Τήν νύκτα (ή ώρα δέν ορίζε
ται) σεισμός ισχυρός έσεισε τήν Μυτιλήνην  καί Κυδω
νιάς, αισθητός γενόμενος καί έν Σ μ ύ ρ νη , ής οί κά
τοικοι διενυκτέρευσαν έκ φόβου. Ή  άκτίς αΰτοΰ λέγε
ται δτι ήτο μεγάλη καί δτι τό έπίκεντρον εκειτο έν τώ 
στενω μεταξύ Μυτιλήνης κκί Κυδωνιών (Αϊβαλή.) Έν 
Κυδωνίαις οί σεισμοί έζηκολούθουν έπί 3 έτι ήμέρας. 
Περίεργον είνε, δτι κατά τήν αΰτήν περίπου έποχήν 
τώ 1883 έσείσθη ή χερσόνησος Ερυθραία .  Τά χωρία 
”Α γρ α , Χίδερα , Τ σίθρα , Βατονβον , 'Εμα, Τελώνια 
μετά 400 οικιών έγενοντο έρείπια, έπίσης καί έν Έ -  
ρισ<Γώ 800 οίκίαι. Έν Χίδερα έφονεύθ/,σαν 37. Ό  αρι
θμός τών δονήσεων, αϊτινες συνεβησαν κατά τήν ρηθεΐ- 
σαν νύκτα, υπολογίζονται είς 27, ών αί πλεϊστκι ήσαν 
κάθετοι, παρακολουθούμεναι ύπό φοβερκς βοής. Κατά 
τόν σεισμόν τοΰτον ή έπί τού δρους Ό ρδνμνου  τής 
Μυτιλήνης μονή κατέρρευσε μέχρις τών προπόδων τοϋ 
όρους. Έπίσης κατεστράφη καί ή τοΰ Αειμώνη  μονή.

Τή 24 ’Οκτωβρίου (5 Νοεμ.) έγένοντο σεισμοί έν 
Βόλω καί Χαλχίδι  (ή ώρα δέν άναφέρεται.)

Γή 27 Οκτωβρίου (8 Νοεμ.) Περί τήν 6 ώρκν 
κκι 50 πρώτα λεπτά μ. μ. έν Αίγίω ελαφρός σεισμός 
μετά ύποκώφου βρόμου, 2"— 3" διαρκέσας.

Τή 5/17 Ν οεμβρίου περί τήν δείλην σεισμός έν 
Ιωανινοις, δν παρηκολούθησαν δύω έλαφρότεροι. Καί 

έν Πρεβέζνι τό αΰτό έγένετο.
Τή 9/21 Νοεμβρίου.  Οί σεισμοί έν Λέσβω έξακο- 

λουθοΰσιν εις τούτων ισχυρός κατερριψεν έν τώ χωρίω 
Γρίπω μίαν οικίαν, έν γ  είς έφονεύ’θη. Το χωρίον Β α -  
τοϋσον,  δπερ κεΐται πλησίον τοΰ Χίδερα,  κατεστράφη 
έξ ολοκλήρου.

Τή 17/29 Νοεμβρίου σεισμός έν Αίγίω  περί τήν 
6 1/2 μ. μ. μετά φοβεροΰ κλονισμού καί υπογείου βρό
μου. Εν Χαλκίδι δέ τή 1 1/2 τής πρωίας τής αύτής 
ήμέρας ισχυρά δόνησις άνευ απευκταίου.

26— 27 Νοεμβ.  7— 8 Αεκεμβρίου.  Περί τό με
σονύκτιον (11, ώρ. 40') σεισμός έν Αίγίω ισχυρός μετά 
υπογείου βρόμου- ανεπαίσθητοι έν ’Αθήναις.

29 Νοεμβ. (10 Αεκεμβρίου). Σεισμός έν ’Αθήναις 
κυματοειδής περί τήν 3 */2 ώραν τής πρωίας έξ Α πρός 
Δ ’ τοΰτον πκρηκολούθησεν έτερα δόνησις μετ’ ολίγα 
λεπτά. Έν τφ  Κορινθιακοί κόλπφ οΰδέν συνέβη. ’Ίσως 
ήρχετο έκ Λέσβου.

Τη  9/21 Αεκεμβρίον.  Σεισμός έν Πάτραις στιγ-
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μιαϊος καί ισχυρός έπισυμβάς περί τήν 11 ώρ. 43 
π. μ. ήτο κάθετος.

21 Αεχεμ.  3 Ίανουαρίου  1890. Σεισμός έν Ά ρ τη

στιγμιαίος.i I
2 3  Αεχεμ.  (4 Ίανουαρίου).  Τήν νύκτα έν "Αρτη 

σεισμός ακαριαίος μετά υπογείου βρόμου.
23  Αεχεμ.  (5 Ίανουαρίου).  Έν Σμύρντ, περί τήν 

8ην ώραν π. μ. δύω κραδασμοί έκ Β πρός Ν, οΐτινες έν 
Μυτιλήνη καί Χίω ήσαν ασθενείς.

31 /Ιεκεμβ.  12 Ίανουαρίου.  Έ ν Ζακύνθω τήν 5 
ώραν τής πρωίας ισχυρός κραδασμός άνευ υπογείου βρό
μου, άφυπνίσας τους κατοίκους.

Σηυ.. Ή  διεύθυνσις τοΰ «Προμηθεως» θερμώς παρακαλεϊ 
τούς άναγνώστας οσάκις συμβαίνουσι σεισμοί; νά σημειώσιν όσον 
τί> δυνατόν άκριβέστερεν τήν έ'ναρξιν καί τήν διάρκειαν αυτών 
καί παν άΤ,λο σχετικόν φαινέμενον καί νά πεμπωσιν ήμΤν τάς 
σημειώσεις των ταύτας, ας ευχαρίστως θέλομεν δημοσιεύει.

Ύπό τοΰ έν Σκρλοτεμβούργω μηχανικού έργοστα- 
σίου έδοκιμάσθη έσχάτως νέα τις οικοδομική ύλη, λι-  
θόξυλον  κληθεϊσα, ήτις διήγειρε τό ένδιαφέρον τών 
οικοδόμων καί ξυλουργών. Καίτοι πρό πολλού τό λ ι-  
θόξυλον είνε γνωστόν, μόλις πρό ολίγων μηνών άνέλαβε 
τό ρηθέν έργοστάσίον τήν είς μεγάλας ποσότητας πα
ρασκευήν αΰτοΰ. Συνίσταται δέ τοϋτο έκ λεπτοτάτων 
πριονισμάτων ξύλου (ξυλίνου αλεύρου) καί κόνεως
ορυκτών τινων, άτινκ ΰπό μεγίστην θλίψιν (1 ' / 2 έκκ- 
τομμύριον χιλιόγραμμ. έπί ένός τετραγ. μέτρου) ένοΰν- 
ται τοσοΰτον σφιγκτά μετ’ άλλήλων, ώστε ούτω πκρά- 
γεται σώμά τι,  δπερ πυρούμενον διά τής φλογός τοΰ 
Bunsen (φλόξ φωταερίου μετά δύο ρευμάτων άέρος) 
άπανθρακούται μόνον κ ατ’ έπιπολήν, διότι τό πΰρ 
δέν μεταδίδοται είς τό έσωτερικόν αΰτοΰ. Μικρός κύβος 
λιθοξύλου 7 εκατοστών τοΰ μέτρου διαστάσεως, 
ριφθείς είς τό πΰρ λιθανθράκων καί έπί 5 ολοκλήρους 
ώρας διαπυρωθείς άπηνθρακώθη, διατηρήσας τό σχήμα 
του χωρίς νά κατατριβή. Προσέτι τό λιθόξυλον άντέχει 
είς τήν βροχήν καί τό ψύχος, είνε δέ τοσοΰτον σκληρόν, 
ώστε δέν είνε δυνατόν νά διατρυπ/;θή διά κοινής τρυ- 
πάνης ή δι’ ήλων. Ό  ξυλουργός δμως δύναται κάλλι- 
στα νά τό έπεξεργασθνί διά πρίονος καί τών άλλων 
αύτοΰ οργάνων καί νά κατκσκευάσνι διάφορα άντι- 
κείμενα. ΐ—

Νε’α τορπίλλη.

Ν ΐον είδος τορπίλλης  (τοοπέδου) άνεκαλύφθη 
έσχάτως ΰπό τοΰ Sim s κκί Edison. Αύτη συνίσταται

έκ χολυμβητοϋ  πλήρους φελλού, δυναμένου δι’ ηλε
κτρισμού νά λαμβάνν) όποιανδήποτε θέλομεν διεύθυνσιν, 
κκί άπό τού όποιου κρέμαται έν τώ ύδατι ή μορφήν μι
κρού πλοιαρίου έ'χουσα τορπίλλη, έν τή όποία έγ- 
κλείονται 125-— 250 χιλιόγραμμα δυναμίτιδος. Ή  νέα 
αύτη τοοπίλλη, ήτις είσέτι δέν· έδοκιμάσθη άρκούντως, 
δύναται νά κινηθή 1800 —  3,300 μέτρα.

Τό καλλιτεχνικόν αίσθημα τών κννών.

Κύων τις δύναται ν’ άναγνωρίστ) εικόνα οίανδή- 
ποτε ; Τοιοΰτον ζήτημα ΰπεκίνησεν έσχάτως ό Θεατής, 
πρός έπίλυσιν δ’ αΰτοΰ τό έξής έγένετο πείραμα. Εΰ- 
φυέστατός τις κύων ζωγράφου, είχε τήν κακήν εξιν τής 
καταδιώξεως τών προβάτων, κατωρθώθη δέδιά αΰστη- 
ρών τιμωριών ν’ άποβάλλνι τήν άπκισίαν ταύτην συνή
θειάν του. ’Ημέραν τινά, ό κύριός του έζωγράφει ποί- 
μνιον φυλασσόμενον ΰπό δύο κυνών, κληθείς δέ παρά 
τίνος, ήναγκάσθη νά άφήσν) πρός στιγμήν τό σπουδα- 
στήριόν του. Έπιστρέφων, μετ’ εΰχαρίστου έκπλήξεως, 
βλέπει τόν κύνα του προσηλωμένον πρό τής είκόνος μέ 
οφθαλμόν σπινθηροβολοΰντα μέ ώτα ορθά καί ίν συνόλω 
έν μεγίστγι συγκινήσει διατελοΰντα. Τό συμβάν τόν 
έξεπληξε, ετι μ/.λλον, καθ’ δσον τά είκονιζόμενα πρό
βατα είχον μόλις 8— 10 δακτύλων το υψος. Οσάκις 
τω παρουσίαζαν τήν εικόνα άμέσως κατελαμβάνετο ύπό 
μεγίστης ταραχής, χωρίς δέ νά παρατηρήση ποτέ τους 
δύο έζωγραφημένους κύνας έπήδα πρός τήν εικόνα, δπως 
ϊδνι πλησιέστερον τά  έν αΰτή. 'Έτερον γεγονός οΰχί 
όλιγώτερον περίεργον τοΰ προαναφερθεντος πκρκθέτει 
συγχρόνως ό «Θεατής».

Δεσποινίς τις είχε δύο κύνας, ^ξ ών τόν ε'να έξ 
αΰτών έζωγράφησε διά τού περιφήμου Chalon, τή 
προσκλήσει δ’ αΰτοΰ, μετέβη όπως ϊδνι την εικόνα συ- 
νοδευομένη ύπό τοΰ έτερου κυνος της. Ο Ghalon, 
δπως άΛοξηράννι τήν εικόνα, ειχεν έκθέσει αΰτήν έν τώ 
κήπω του- ό κύων τής έπισκεπτρίας άναγνωρίζει άμε— 
σωι τόν φίλον του, γαυγίζει παρά τήν εικόνα καί περι
βάλλεται αΰτήν, ώς άν συνήντα αΰτόν τοΰτον τόν σύν
τροφόν του.

Οί κύνες ένίοτε έ'χουσι καί άνεπτυγμένην αί'σθησίν 
τινα μουσικής. Ό  κύων τοΰ ζωγράφου, περί τοΰ οποίου 
άνεφέραμεν πρΰ ολίγου ήτο κάτοχος άξιοσημειώτου 
μουσικής διαθέσεως. Συνώδευε τόν κλειδοκυμβαλίζοντα 
ή τόν άδοντα κρατών τόν χρόνον μετ ακρίβειας θαυ
μαστής. Τό Marche funebre τού Chopin βαθύ
τα τα  τόν συνεκίνει, έδίπλου τήν οΰράν του, καί άφ’ οΰ 
έσυνώδευε τό διηγηματικόν μέρος τού τεμαχίου διά 
φωνής χαμηλής, παρεδίδετο ειτα κατα το τέλος εις 
σπασμωδικάς κρκυγάς. Ή  M antolinata έξ έναντίας 
έφερεν αΰτόν είς εκστασιν καί άνυψωμένην εχων τήν 
οΰράν, καί τούς ρώθωνας υψηλά, έςεφερ» φωνάς διαυ
γείς μετά προδήλου εΰχαριστήσεως.

(Έ κ  τής N a t u r e )  A.  Β.
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Οί Γερμανιν.οΙ οιόηρόάρομυι

Τό δίκτυον τών σιδηροδρόμων τής Γερμανίας εχει εκτα- 
σιν 39,803 χιλιομέτρων, ήτοι έπί 100 χιλιομέτρων 
τετραγωνικών έπιφανείας άντιστοιχοΰσιν 7 χιλιομ. και 
23, έν ω έν μέν τνί Γαλλία έπί 100 χιλιομέτρων τετρα
γωνικών έπιφανείας άνάλογοΰσι 6/λμ. και 30, έν δέ τη 
’Αγγλία προσεγγίζουσι 9χλμ. καί 8. Κατα τό τέλος 
τής χρήσεως τοΰ έτους 1887-1888, τό γερμανικόν τοΰτο 
δίκτυον τών σιδηροδρόμων περιεΐχεν 6 .643 σταθμούς, 
τό δέ κινητόν υλικόν άπετελεΐτο έκ 12.811 ατμομη
χανών, 23 .703 βαγονίων ταξειδιωτών, 518.526 βαγο- 
νίων έμπορικών, καί έκ 1587 ταχυδρομικών γραφείων. 
Διαρκούσης της αύτής χρήσεως ή κίνησις τών μέν έπι- 
βατών άνήλθεν είς τόν αριθμόν τών 315 .991 .747 , ή δέ 
τών έμπορευμ-άτων είς 178 .814 .667  τόνους. Α.Β.

Ή  φωτογραφία ίν  tjj ’Ιαπωνία.

Ό  'Υπουργός τής δημοσίας Έκπαιδεύσεως τής 
’Ιαπωνίας πρότινος άπεφάσισεν, δπως άπό τής προσεχοΰς 
ένάρξεως τών σχολείων είσαχθή ή διδασκαλία τής φω
τογραφίας είς πλείστας άνωτέρας σχολάς, πρό πάντων 
δ’ έν τί) ’Αρχαιολογική Σχολ'Τί, έν τή Δασονομική 
Σχολή καί έν ταΐς στρατιωτικαΐς Άκαδημίαις. Πότε 
θά ένασχοληθώσι τέλος καί οί ήμέτεροι είς τόν οργανι
σμόν παρομοίας διδασκαλίας είς τά σπουδαιότερα τών 
ήμετέρων διδακτηρίων ; A. Β.

Ό  εΐβαγόμενος έν Λονδίνω ίίνϋ-ραζ.

Τοΐς πκσι γνωστόν τυγχάνει δτι ή ’Αγγλία εινε 
τόπος παράγων καί καταναλίσκων ούσιωδώς τόν γαιάν
θρακα, τόν άναγκοηότατον τοΰτον παράγοντα τών πο
λυαρίθμων βιομηχανιών. Κατά φυσικοτάτην δέ συ
νέπειαν, έν Λονδίνω, τώ πρώτω λιμ-ένι τοΰ Ηνωμένου 
Βασιλείου, καί δύναταί τις είπεΐν, τώ πρώτω λιμένι 
τοΰ κόσμου, συγκεντροΰται άπαν τό έμπόριον τοΰ άν- 
θρακος· εινε δε πάντοτε περίεργον νά μάθγι τις την 
ποσότητα τοΰ γαιάνθρακας ήν δύναται νά περιέχω ό λ ι-  
μήν ούτος.

Παραθέτομεν αριθμούς δεικνύοντας την εισαγω
γήν ενός μόνον μηνός, έξ αυτών δέ ό αναγνώστης ευκό
λως θα συμπεράνν] περι τής έκτάκτου έμπορικής κινή- 
σεως, ήν οί αριθμοί ούτοι παριστώσι. Κατά Σεπτέμ
βριον τοΰ 1889 είσήλθεν έν Λονδίνω, είτε διά σιδηρο
δρόμων, είτε διά διωρύγων 656 ,154  τόννοι γαιάνθρα- 
κος, διά θαλάσσης δέ 349,774 τόννοι. Πλέον δθεν τοΰ 
ενός έκατομμυρίου τόννους είδεν ό λιμην ούτος είσερχο- 
μένους (1 ,005 ,928), ποσον οπερ αναλογεί τόν σεβαστόν 
τών 33, 530 τόννων την ημέραν. Τό Λονδΐνον κρατεί 
έκ τοΰ ποσοΰ τουτου μέρος τ ι  διά τάς βιομηχανικάς 
του άνάγκας, τό δέ υπόλοιπον έξάγει έκ νέου. Α.Β.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΥΡΤΩΝ ΞΥΛΩΝ
Πρακτικωτάτην ιδέαν εσχον οΐ Ούγγροι έσχάτως 

περί χρησιμοποιήσεωςτοΰ ξύλου ούχί πλίον διά τής κο
πής αύτοΰ κατά διαφόρους διευθύνσεις, άλλά διά τής 
κυρτώσεως αύτοΰ- τό νέον δέ τοΰτο σύστημα τοΰ χρη- 
σιμοποιεΐν την ξυλείαν τείνει νΰν νά γενικευθν), ένω 
κ α τ ’ άρχάς ή έφαρμογή του περιωρίσθη μόνον έπί τών 
έπίπλων. Ούτως, κατασκευάζουσιν ήδη τροχούς αμαξών 
φορτηγών καί αμαξών κοινών διά ξύλων κυρτουμίνων 
είς τιμήν πολύ μικροτέραν έκείνης, ήν πληρών/j τις διά 
τροχούς κατασκευαζομένους διά τής μέχρι τοΰδε έν 
χρήσει μεθόδου. "Απαντά τά σκληρά ξύλα δπως π. χ. 
τά τής πτελέας, δρυός, φηγοΰ, είνε δεκτικά κυρτώσεως, 
πρό πάντων δμως, καί σχεδόν άποκλειστικώς, μεταχει
ρίζονται την έρυθράν φηγόν εύρισκομένην άφθόνως έν 
τοΐς δάσεσι τής Ουγγαρίας καί έλαχίστην έχούσης πρό- 
τερον αξίαν.

’Ιδού δέ ό τρόπος καθ’ δν ένεργοΰσι την κύρτωϋιν  
ταύτην. Πριονίζουσι τό τεμάχιον τοΰ ξύλου κατά μή
κος άνά πέταυρα (πλάτους, 4— 5 έκ. τοΰ μέτρου), τά 
πέταυρα δέ ταΰτα στρογγυλαίνουσι διά τοΰ τόρνου 
συμφώνως προς τό κατασκευαστέον άντικείμενον. Τά 
λεπτά ταΰτα τμήμκτα  τοΰ ξύλου ύποβάλλουσιν ειτα 
ύπό την έπίδρασιν ύπερθέρμου άτμοΰ, έν δοχείοις ερ
μητικώς, κεκλεισμένοις. 'Υπό την έπίδρασιν τής θερμής 
έκείνης υγρασίας, τά  ξύλα ευκόλως μετασχηματίζον
τ α ι ,  καί άρκεΐ ή δύναμις τοΰ ανθρώπου, ή μηχανής 
άπλουστάτης διά χειρών κινουμένης, δπως τό ξύλον άκο- 
λουθήσ·/) την έξωτερικην ανωμαλίαν τοΰ σιδηροΰ προ
τύπου, δσον φανταστική καί άν ύποτεθ-Tj αυτη. Κατερ- 
γασθέν ουτω τό ξύλον, έκτίθεται ακολούθως είς τό άπο- 
ξηραντήριον μετά τοΰ προτύπου, έφ’ ού είνε προσηλωμέ- 
νον διά μικρών καρφίων. Ή  άποξήρανσις διαρκεΐ δύο 
μέχρι οκτώ ημερών, άναλόγως τών διαστάσεων τοΰ 
αντικειμένου καί τοΰ σχηματισμού τοΰ σχεδίου αύτοΰ. 
Τής άποξηράνσεως άποτελεσθείσης, άποσπώσι τό πρό
τυπον, τοΰ ξύλου διατηροΰντος έπί μακρόν τό νέον αύ
τοΰ σχήμα. Ούδέν άλλο υπολείπεται πλέον, ή ή συναρ- 
μολόγησις, ό χρωματισμός καί ή έπίχρισις τών διαφό
ρων τεμαχίων δπως άποτελεσθώσι τά  τοΐς πάσι γνωστά 
ϊπιπλα.

Ή  βιομηχανία- τών κυρτών ξύλων χρησιμεύει ού 
μόνον πρός κατασκευήν έπίπλων, άλλά καί είς την κα
τασκευήν τών παιδικών τροχών (στεφάνων). Οί τροχοί 
ούτοι, οί χάριν τών παίδων κατασκευαζόμενοι καί ούδέν 
μεταλλικόν καρφίον φέροντες, κέκτηνται μεγάλην στε
ρεότητα. (Έ κ  τής N a t u r e )  Α .Β .

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ : Η γλώσσα τών ζώων ύπί> Κ. Μη- 
τσοπούλου. — Ή  Δημιουργία τοΰ ’Ανθρώπου ύπί> ’Αλεξάνδρου 
Βάλβη.— Ή  τύχη  τών παθογάνων μικροργανισμών ύπο Στεφ.
II. Γιαννοπούλου.— Στατιστική τών έν Έλλάδι καί Τουρκία 
έπισυμβάντων σεισμών κατά τί> 1889 ύπο Κ. Μητσοπούλου.— 
Βιομηχανία κυρτών ξύλων ύπ& Α . Β . —Χρονικά ύπο Α. Βάλβη.
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